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Iparosaink nyugdijiigye.
Szép és messzire kihaló dolgot 

olvastam a napokban az iparosok 
nyugdíjügyéről.

Kisiparosaink nyugdíjügye ember
baráti szempontból kiváló fontosságú 
nagy horderejű ; oly üdvös intézkedés 
ez iparos; ink helyzetét illetőleg mell- 
lyel ipariestületeinknek is érdemes 
lenne fbglalkozniok, s az eszme hely
beli propagálása által annak megvaló
sítására nézve mindent elköv Iirök. 
Iparosaink nehéz helyzete kivanja, 
hogy az élet különböző esélyeivel 
szemben munkaképes korukban gon
doskodjanak jövőjükről, családjukról, 
hogy öreg napjaikban, munkaképtelen
ségük esetén meglegyenek óva a bizony
talan jövő gondjaitól, hogy ne legye
nek kitéve családjukkal egyiill a nél
külözésnek, a megaláztatásnak, s a 
koldulásnak; hogy haláluk . selén 
csabaijuknak legal dib egyszerű, sz l ény , 
me. élh. lése legyen, hogy a nyugdíj- | 
jogosult özvegye özvegysége esetén ■ 
életfogytig özvegyi járadékban, g\ér
mékéi pedig nevelési járulékban része
süljenek.

E czikkecske keretében nem ezé- 

lom a nyugdíj biztosítás előnyeivel 
hosszadalmasabban foglalkozni, csak 
rövidén kívánom felhívni iparosaink
nak figyelmét’ saját érdekükben a 
nyugdíj biztosi (ás fontosságára.

A nyugdíjbiztosításra vonatkozó 
kezdeményező első lépést a szegedi 
ipar lest ti let telte meg, s alap
szabályait a belügyminiszter már jóvá 
is hagyta

A szegedi iparleslület iparosai 
nyugdijbiztositásáréil uivánl gondos
kodni, amikor a -- z <>. g e d k e r ü- 
1 e I i i p a r o s n y u g d i j i n I é- 
z etet sz. rvezte, es nagyon helye
sen, m.rt eddig az iparosok egyedül 
magokra h gyafva b.zonytalan jövő 
előtt állottak, remény nélkül, félve 
gondolhatlak öreg napjaikra, és az 
iparos nyugdíj ■gye-ülei felállításával 

ily jó! fog esni az iparosnak a ren
des la dij befiz lésév) annak idején 
munkai.é|)l lenserokkan S’g.-i c-etén 
fárad-ágos munkájának gyümölcsét 
< Ive; Ilié.

A : iparos nyUtd jinlézel állami 
feliig.el I, eile i .r/.es alatt fog működ
ni, s remelheli'ile a I uni segélyben is 
részesül. Az ii.lé- . let az ipirleslü'e- 
lek részéről kiküldött bizottságok ve

zetik a saját hatáskörűkben készített 
ügyrend szerint.

A nyugdíjintézet megalakulásához 
100 tag belépése szükséges. Oly köz
ségekben, vidéki városokban, hol lega
lább 50 jelentkező tag van, olt önálló 
vidé’ i bizoílsá ok, választmányok lé- 

i tesillelnek, mely választmányok az 
igazgat..sag fdal megszabott ügyrend 

í szerint működnek.
A belépő iparos a nyii.dijul biz- 

lo i'oll összegnek 5 százalék I, fizeti, 
s hl eme eléggé c-el élv dijat 10 éven 
keresztül a nvugdijegyesülelbe alap
szabályszerűen befizette, akkor mun
kaképtelensége esetén a 10 év eltel
tével nyugdijjo. osulllá lesz, vagy ha 
elhal, úgy a nvu jdijjo.e>snll iparos 
özvegye évi özvegyi járadékot élvez
het, kiskorú gyermekei pedig nevelési 
járulékban részesiiIn>• k.

Az itt röviden előadottakat pél
dával kívánom megvilágítani; 1 a valaki 
ugyanis mondjuk 500 korona nyug- 

: dijat kíván magárak munkaképtelen
sége cselére bi lositani, ez esetben 
évi 25 kor. ná' kel! fizetnie, ami tehát 
havi 2 or ma fizetésnek felel meg, 

i eme igazán nagyon kevés fizetéssel 
1 széniben már 10 év leteltével íz ipa-
v nrwnsi ir».w 'V—-■wvrviwa huhuzhcz-m—vjri .-"n _■ -.-w— mxvw

TÁKCZA
Hét. nap Váczon.
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Kedves barátom ! Megérkeztein ! Vagy 
talán te azt som tudod, hogy távol valók 
hazulról? Pedig na helyesen Ítélek o távol
létein a te közv tton közbenjárásodra történt. 
Ugyanis, ha neked a mull nyáron egyik szá
mod hírrovata részére van elég apróliired — 
úgy nem tartod szükségesnek közölni, hogy 
az én kardom mikor — hol csörren vagy 
pisztolyom mikor — hol puffant.

De ez már megtörtént! — s én a ti 
vollélem alatt állandóan u „ vasketreczh z“ 
ezimzett hotelben -- miként ezt a „Poslep" 
híres szerkesztője Osiecki nevezi — id n.

E hotelnek primitív de mégis minden 
kényelemet nyújtó viszonyaival akarlak meg 
ismertetni, tudva azt, hogy te mint ujságir . 
leghamarább veheted ezt igénybe; kinek 
csak 2—8 olyan sort kell Írnod, mely a 
swarczgolbeknek nem tetszik és ott találod 
magad, hol e hotel összes személyzetét kel, 
lg. iiybo vem.cd — ha különben még olyan 
igénytelen volnál is.

Dudup?.'.írül ; ’ I . i gyorsvonattal utaz

tam Váczra s ott nyolez óra 45 perczkor 
jelentkeztem a szálloda igazgató urnát, kiről 
az igaz-ág érdekeben meg kell vallanom, 

| hogy egy hnmnmu és tinóm műveltségű 
geutlemann. Leültetett — átvette személy 
leírásomat. irnolmv I betörzskönyvoltelett és 
az öreg Rácz örm si r kegyeibe ajánlott 
ki nem kisert, hanem velem átsétált a fentit 
említeti ho’cl belső termőibe.

Beléptem or a lio e.li. n társaim Jég- | 
többje a folyosón a.'it •: amint magpillan ol- ! 
tak — ki halk ibbun, ki hangosabban kiall- 
totta : „gutiö, gul.ól*

Első pillanatra azt hittem hogy ezek 
itt selyen tenyésztéssel foglalkozó urak es 
c a< az első báhosodast hirdetik egy.. á-nak.

Csak n.id .n később mégis.....I. illem
a helyi viszonyokkal Indiain meg, I: ők
már tapasztalatból és az érkezeti podgyá z. 
h ilmazából ismerik fel — hogy körülbelül 
mily időtartalomra lessz hozzája szeren
cséjük.

Tudnod kelt, hogy az álbimfoglyoknak 
I itt négy faja van: az 1 — 2 naposak a 
i fulóbotyá r o k, a 8—4 naposak a 
| p e t é k, a 4-től 8 naposak a g u b ó It <s 
1 a 8 napon túliak a r a b o n I) a n o k.

A.ig hogy elhelyezkedtem a 5-ös szá au 
. szuperében jött az öreg Kácz bácsi és jelen

tette, hogy — ha ngytetszik — lehel sétálni.

Megragadva az első alkalmat az. ismer
kedésre, társaimhoz csatlakoztam kik most 
ostromolni kezdtek idejövetelem okáról.

Amint ezt. kissé tartózkodva röviden 
elmondottam, említésbe hozva a legrégibb 
megver fegyvert, a somfabotol is — kiugrik 
egy kollegám, eg; tömámvevö a glédából — 
kezet nyújt — és g atulál. Így Imi rokonok 
vagyunk - szólt vidáman mivel az em
lített primitív fegyver bizonyára az ő apó
sának gróf Z viliik ugroezi botgyárabol ke
rtit ki.

A séta az udvaron naponta két órán 
át van megengedve; d 'előli 10—I 1-ig és 
d. u 3—4-ig.

E séták alkalmával mindig az öreg 
Illírben Szvetozál’ a favorit — ki mint törzs 
vendég — jól tudja, hogy te I. ruganyosságát 
.; testi mozgás m. z. l.ija elő Icáinkat.b.

Séta után egy egy urán vendégeinket 
fogadhattuk; ami azonban c-ak ;.z őrmester 
j leniétől).n történhető.t és n beszed is azon 
nyelven fő hatott, a melyei ö is ért.

Étkezesünk naponta háromszor a 1 g- 
p ntosabb időtlen történt és úgy az étkek 
valamint a kiszolgálás semmi kivé:.ni valót 
nem hagy fenn.

Az én himnetnü .-zobacziczusoni egy 
Flórián nevű zentai fin volt, ki inkább 
hasonlított egy hcnle 1 gényhez mint egy 
javít'1 I i !.">:t fegyem zhez.

r/.es
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ily Csekvl ns>/*-gc'  iparosaink kény- 
ilyenben meg lódnak vonni maguk
tól h'Vonta s ezen alig éia zhető lefi
zet' s által a biztosított összegről gon
doskodót I.
betegs -ge.

mikor lesz megvalósítható, azt 
még azok sem tudnák rnegmon- 
kik a legvérmesebb reményt 

programmhoz Alig hisziik, 
kormány arra egyáltalán képes 
valaha. Iparosainknak n in 

tehát csupán az ily szép remény 
hanem főleg és

magunknak segíteni sor- 
Álljon előttünk a szegedi

s családját mentette meg 
y rokkantsága esetén beálhaló 

nagyobb hajtól, nyomortól. Ha nehéz 
a megélhetése az iparosnak most ami- 
k..r még munkai) ró, annál inkább 
nehezeid) le z évek múltán, amikor 
idővel koránul fo va te-ti ereje gyen
gül, munkaképi' huné lesz.

Üss ehasonlilást, számítást leltem 
több nyngdijegyesületnél fizetendő di
jakkal, s az iparos ny ’gdijegyesűleínél 
Szelendő 5 százalékos díjtételt ked
vezőnek es olcsónak találtam.

A jelenlegi kormány az ipar- és 
kereskedelemnek, főleg pedig a kisipar
nak hathatós támogatását is többek 
közöli programjába vette, de hogy e 
terv 
talán 
dani 
fiizik 
hogy 
legyen 
szabad 
varasával beérniük, 
elsősorban 
sukon! 
példa 1

Iparkodjanak az érdekelt ipir- 
leslületek karöltve működni tanács
kozzanak sorsuk javítása érdekében 
támogassák egymást a kivitelben. Jó 
szolgálatot vélek teljesít- ni, amikor 
iparosaink ügyeiméi a nyugdíj bi .to- 
silásra, n ini közhasznú intézményre 
felhívom. Iparosaink szívleljék meg a 
kizárólag saját érdekükben elmondot
takat és kísértsék meg mielőbb nehéz 
helyzetük javítását.

e 
e

i

F. ficz.kó nem híjába viselte a ’üz.ollók 
védszenljétiek a nevét, egész, nap úgy 
fűtötte a szobám, hogy hogyha a (eltüzelt 
faért éppen úgy 
a lakásért, úgy 
emelt ös-z.egét 
beszolgálli inom.

Mellettem

kellett volna fizetni ni mint 
annak halódik hatványra 

kelleti az. államunkvolna

oldali
volt 4

6-os szám- 
hónapra be-

a jobb 
bán egy hajós kapitány 
szállásolva, ki sehogysem tudott abba bele
nyugodni, hogy valahányszor a téli fagy arra 
kényszerűé, hogy „szárazföldi palkánynyá 
legyen*  nem lehetett azt 1- 2 hónapnál 
tovább kedves csaladja körében élvezni s 
most az Ur 1904-ik esztendejében négy hó 
napra kellett azzá lenni a családján kivit* 1.

E sugár vézna alakot ha láttad volna; 
valahányszor a folyosóra kilépett, mindig 
kaletfelé állt és karjait az égfele cincié mint 
valami jó muzulmán fájó mosolylyal mondván : 
Arra van Fiume! ott van az én kedves kis 
feleségem I

Megesett volna a szived rajta I
Ez az ember volt egyetlen kollegánk ; 

kit sí m sétára som ramsli partira rá venni 
m-m leheta't. l'gy h:-z.i-in valamennyiünk közt 

uz embert vmoli mega rabság leginkább.
II >dd szóljak még valamicskét többi 

i*-ról  is.

Csuk kezdeni kell s a siker el 
nem maradhat I

Hirliny Gi/ula.

Járdánk.

Lapunk előző számaiban több al
kalommal s részletesen foglalkoztunk 
azon nbnormilással, mely a járdáink 
rósz ka’bnn tartásán s általában véve 
fogyatékosságán ész. lel he ő.

Közeledést kíséreltünk meg a mo
dern varosokhoz berendezést illetőleg 
akkor, midőn főutezánk egyes részei asp- 
halt burkolat járdákkal leltek ellátva, De 
nem ériünk el czéll. mert oly fogya
tékosság észlelhető — e járdák fenn
tartásánál is — hogy kénytelenek va
gyunk a közérdek szempontjából — e 
hiányosságra rámulatni, remélvén, 
hogy szavunk felhívja majd az illeté
kes faktorok figyelőiéi e dolgokra s 
nem fogják elmulasztani a szükséges 
intézkedések megtételét.

Ott kezdjük, hogy a vasúttól a 
javítóintézet mellett elhúzódó útvonalon 
egészen a vasúiig a gyalogjárda anv- 
nyira ázsiai képet vi-cl, hogy a gya- 
I igjarók valóságos v> szedelemnek van
nak kitéve, mikor arra kénytelenek 
gyalogszerrel ei . enni.

E •» útvonalon a folytonos mé
lyedések, gödrök egyenes*  n aira szó
lítják az embert, hogy valami oly 
módon valő járást sajatilson el, mely 
megvédi a baleset különböző formá
jában nyilvánuló szerencsétlenségtől. 
Hozzájárul ehhez még eső vagy igy 
olvadás idején az elviselhetetlen sár,

Nem tudjuk, hogy ki illetékes 
ezen tűrhetetlen állapotok megszűnt :- 
Ié3ére, d; lyaniljuk — -s talán nem 
is alap alanul — hogy az ezen élvonal 
mostani fentarlója: a
ki a fenntartásért útadót 
l> hetne kötelezhető itt
viszonyok t< remtésére.

Már a szímetria is megkívánná 
ezen útvonal kikövezését, vagy asphalt 
burkolattal való ellátását.

vármegye, 
is szed, 
r<-n fezeit

Az. 1. számú szoba tubijdonki p -n nem 
fogház, szoba, hanem a vétséget elköv.lő 
foglyok magán zárkája. A 2 ik szám alill 
egy 2 és félévre Ítélt collega logirozolt, ki 
nek önmaga állal berendezett szép perzsa 
szőnyeggel Imieritetl lakosztályát sem irigy
lem és szegényes kis hajlékomat nem volnék 
hajlandó vele felcserélni,

A törzsvendégek egyike ogy fialni csa
ládimé, kit mindannyian csak „szoci*  név 
alatt ismertünk, ki minden izében szoczialis- 
tának vallotta magát; kit nem tudom a na
gyok dölyfe vagya kicsinyek nyomora tell-e 
azzá. Annyi bizonyos, hogy úgy a fogház 
összes személyzetének mint magának az 
igazgatónak, ö vele volt legtöbb baja. Pa
rancsolni — igényelni ez. úgy ledőlt mint 
egy megyés püspök vagy egy szüléiéit 
főispán.

De megvallom, hogy egyedül neki volt 
erre legtöbb oka is. Mi kik önmagunk élel
meztük inagunka*,  kiki tetszése szerint azt 
evett, ivott (pardon szeszeken kivitt, mert 
ezt élvezni nem szabad ott), ami neki tel

it s mit a tárczája tartalma megengedett, 
de ö. aki az 52 filléres állami kórházi rab- 
I.osztót élvezte — sehogy sem tudta a menü
jét elveivel összeegyeztethetönek találni.

(Folyt, kőv.)
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D> r ndezettebb állapotokat a 
város belterületén sem találunk.

A postáiéi a rém. kalh. templomig 
ul mindkét oldalán szintén 

az előbb felsorolt
az 
lapaszlalhatjuk 
hiányokat.

Úgy tudjuk, hogy a város képví- 
s -lőteslülete határozatképen kimon
dotta ezen útvonal valamelyik oldalá
nak kikövezését. Ezen határozat eddig 
végre nem hajtatott, pedig egyenesen 
parancsoló szükség van e határozat 
érvényesülésére.

Szólhatunk még arról is, hogy a 
már létesített járdák fenntartása is 
annyira hiányos, hogy csaknem hasz- 
nálhatlanok azok is és sáros időben 
egyenlők a kocsiuttal.

Itt a város elöljáróságát és kép
viseletét terheli a mulasztás, mert a 
j irdaszabályrendelet egyidejűleg a jár
dák létesítésével annak idejében szin
tén megalkotandó lett volna. A jelen 
körülmények között van ugyan ilt-ott 
asphalt v.más járdánk, de kevés köszönet 
van benne, mert a sár és piszok ösz- 
szegyülemlése a járdán ugyanazon 
kellemetlenségeket idézi elő mint a 
járda nélküli sár vagy piszok.

A szabályrendelet megalkotása 
tehát elengedhetlen feltétel a járda 
tisztántartása érdekében.

Elvárják és hisszük, hogy ezen 
tűrhetetlen állapotok megszüntetése 
érdekében illetékes h-lyen minél előbb 
meglétének a kellő intézkedések, an
nál is inkább, mert közérdi kről van 
szó, amikor az ügy érdekűben fekszik 
a gyors intézkedés és ez alól minden 
kitérő' a kötelességmulasztás szinébtn 
tűnik fel.

li.-d.

I I I R E I<.
Gazd itisztek bálja. E hó 16 án tartot

ták meg a hatvanvidéki gazdatisztek a .Csak 
szoro-an“ ékkai tánczmulatságukat a polgári 
i óla tornatermében, azaz a „Csak szoros“-ék
l é'kiil. mert azok távollétükkel tündököltek. 
Mindazonáltal a mulatság igen fényesen 
sikerült, amint azt az előjelekből következ
tetni lehciett is. Már a bál napjának regge
lén a nagy koc-iforgalomból észrevehető volt 
a városban, hogy itt valami készül; az esti 
vonattal pedig tömegesen érkeztek meg 
gazdatisztjeink a bálra, csináltak is oly jo 
mulatságot, amilyen régen voit e vidéken 
Készt vett a mulatságon úgy Hatvannak, 
mint a vidék intelligentiájának szine-java.

A négyeseket 70 pár tánczollá, a tiszta 
jövedelem 110 korona volt, ebből a népli
getnek -10 koronát juttattak, a többit a polgár 
iskola szegény gyermekeinek küldi a gazda
tiszti kör:

Jelen voltak: Asszonyok. Bind- 
féld Markné. dr. Barta Józsofné, dr. Borhy 
Dánielné, Capelle Vilmosné. Csontos Ala
josáé, Csepregi Ferenczné, Darvas FQlöpné 
(Bpesl), Fekote Sáudornő (Túra), Farkas 
Dez.sönó, Gyurkovics Jánosné, dr. Gráf 
Fülöpné, Hajdú Istvánná (Túra), Jan Ferencné, 
Kajiinger Sándorné. Kovács Lászlóné, Koczian 
Dezsőné, Könyves Árpádné, Lattacher F.rnöné, 
l.ichtcnslein Ferenczné. Nemes Béláné, Nagy 
Károlyné, Sebök Jcnőné. Székely Pélernó 
(Zsámbok), Vágó Edéné, W< lisz Antónia.

Leányok: Bindfeld Margit, Ellenbo- 
gen Ella, Fischcr Etelka (Bpest), Jahn Mar
gitka, Julin Adél, Fekete Mariska (Túra) 
Kudelka Irma (I.örincz.i), Kajiinger Rózsiba, 
Littacher Araika, Pick nővérek, Székely 
Piroska (Zsámbok), Túri Margit (Lörinczi), 
\ ágó Regina, tVeisz Etelka (Beregszász.)

fMIM WAwcn VI R W
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Személyi hírek. Stróbl Vil
mos n-é úrnő, a gödöllői társaság 
előkelő tagja, ki hosszabb időn át sar- 
lachban volt súlyos beteg, felgyógyult 
betegségéből. — N i c k Ede kir, 
tanácsos jószágigazgató Schwtiezban 
tett tanulmány útjáról nejével együtt 
visszaérkezeti Gödöllőre és innen üdü- [ 
lés végett három hétre Budapestre a | 
császárfürdőbe utazott. — Lén á r d 
P á 1 ny. m. kir. csendőr-őrnagy, a 
Ferenc/. József-rend lovagja, lábzsá- 
bával súlyosan megbetegedett s most 
gödöllői lakásán fekszik.

Czimadományozás. A király, Saárossy- ( 
Kapeller Ferencz földinivel-'si minisztériumi 
osztálytanác o<- ak, a gödöllői méhészeti 
telep szervezőjének és vezetőjének a 
méhészet terén szerzett érdemei elismeréséül 
a miniszteri tan csosi czimet adományozta.

Halálozás. B u r g Dezsőim sz. Buda 
Margit úrnő, Burg Dezső m. kir. I orona 
uradalmi ellenőr fiatal neje — 18 éves 
korában — szombaton -— e hó 28-án 
elhunyt Szárilón, Gödöllő mellett. A boldo
gult hűlt tetemei hétfőn d. .u án 2 órakor 
fognak a rom. kath. egyház, szór.art.isa sze
rint beszenteltetni és azután Szárítóról 
Vereczkére vivé az ottani családi sírboltba 
örök nyugalomra tétetni. — Általános n ély 
részvétét kelt e gyászeset és mindnyájan 
őszintén osztozunk a hátrahagyott fiatal lerj 
nagy fájdalmában, ki csak alig négy hónapja, 
múlt év szeptember 16-án oltárhoz veze élt 
nejét vesztette el az. elhunytban.

Nyilvános számadás. A gödöllői po'gári 
kör és a polgári dalkör f. hó 16 án rendezett 
hangversenynyel egybekötött tánczniulabágán 
félti.fizetésükkel a bál anyagi sikaréhez hoz
zájárullak : özv. gróf Ráday Gedeonná .0 
korona, Ripka Ferenc/ 5, Galántai Fekete 
Imre 4, Hotincr György 3, Gurun Dániel 2, 
Neszyeda Antal 2, Székely Lajos 2'lü. Friil 
József 1' 0, Lukács G úla . kirónál; to
vábbá Wirnhardt Fi-rencz 10. Kov. cs Gyu- 
láné 40, Szuui'r Tódorné 40, Kohl Ferencz 
40. Szlab- y József 40, Dinnyés J; nos 40, i 
Egy-d Lajos Iliiül I ái 40, V. g > Istiái I 
40. Blumentnal Maim 40. Ádám F>-rencz40 j 
Kubinyi Imre 40, ifj. Bőhl Ambrus 40, 
Sándor Pál 40, S'uhiy Vincze 4v. dr. E. 
Orbay Dénes Lövik Bén 40, Szí bey 
József 40, dr. Reiciu rdsperg Lajos 40, ösz- 
szesen 37. kor 40 fi iért. A bál összes 
bevétele volt 261 kor 60 fill., ossz s kiadása 
167 kor. 58 fill, tiszta jövedelem 94 kor. 2 
fid, mel megosztva a két kör alapja javára 
fordiltalott- Fogadják a t. felüifizetök ez 
utón is a két kör vezetőségének hálás 
köszönetét.

Kamatláb leszállítás. Lapunk leg
utóbbi számában megir.uk, hogy a 
gödöllői takarékpénztár kölcsönei ka
matlábát 7 százalékra szállította le. 
Több oldalról hozzánk érkezett kérdé
sekre — e közlésünket most azzal 
egészítjük ki, hogy a takarékpénztár 
nem csupán a jelzálogos kölcsönöknél 
hanem minden egyén hitelágban is 
7%-ra leszállította a kamat lábat.

Kinevezés. A belügyminisztérium veze
tésével megbízott miniszterelnök a váczszent- 
lászlói anyakönyvi kerületbe Kucsera István 
segédj- gyzőt anyakönyves helyettes ó ne
vezte ki.

Gyászhir. Hosszas szenvedés után, 80 
éves korúban e hő 23-án halt meg özvegy 
Steril I.. Jakabné született Rotlonstein Sa
rolta, egy i á ttnlr is általán tisztelt matróna, 
ki több nyarat töllvén Gödödön, a ■ z< g-ny i 
nép „.yámoliiója volt, akiben Szécsi Ar húr , 
éd szunyjál, Bródy Zsigmond főrendiházi ' 
ing és a Ni-uos Pester Journal főszerkesztője, 
dr. Bródy Samu ügyvéd és fővárosi bizott
sági Ing, további Sehmidek Mar. u- nagyke
reskedő anyósukat gyászolják, temetése mu 
délöit 10 órakor lo-z a budapesti kerepes- 
úti zsidó temető hidotlas házából

Hirdetmény. Gödöllő közsó;- elő'járósága 
eze nel közhírre -eszi, hogy ez 19.4. évi 

községi közmunka költségvetés clké szili vén 
az a községházánál 1904. év január hó 23-tól 
február hó 7-ig közszemlére kilátóiéit s h így 
az bárki által megtekinthető és az ellen az. 
észrevételek beadhatók.

Kivándorlások megyénkből. Ki hinné az', 
hogy még a mi giiziiagon termő vari- e- 
gyénkből is az Újvilágunk nevezett, sok re
ménységgel kecsegtető Aineriknba vágyakoz
nak az emberi k. Az nlispáni hiv- t t je'enté«e 
szerint legutóbb is 8 ember kér es kapott 
útlevelet Amerikába.

A III. karosztályból kilépett h. dkötalo- 
sek nösülhctésa A honvédelmi miniszter a I 
közigazgatási bizottsághoz rend, letel, intézett, I 
mely szerint az 1881. é I -li születésű a:.on 
hnd'-ötele-ek, akik álli á-l,ö.el,., etlségüknek 
a III. korosztályban a sorozóbi/Ottság előtt 
a fönnálló helyzet miatt eleget n ni tehettek, 
kivételes nösülési engedély nélkül köthetnek 
házasságot.

Forradalom a sajtó terén. Mngyaror- 
szág legkedveltebb I gnépszertibb és le-tein- 
perimonlumosubb újsága, a Budapesti Napló 
január 1 étől kezdve olyan reformmal lepte 
meg a közönséget, a me.y valósággal kor
szakos jelentőségű. Felére szállította le az 
el.fi/itesi dijat. A Budapesti Napló tehát 
felévre ezentul 3 frt. 50 kr. negyedévre 1 
frt 75 kr., ogy lián: pra C0 kr jezár. Egyen 
szám ára 2 krajezár. Ez a merész és nagy
szerű újítás in inár megszünteti az ujságtar 
tás minden akadályát. Hisz ez szédítő 
olcsóság 1 E mellett a Budapesti Napló a 
legbrilliánsabban szerkesztett napilap. Mii d n 
egyes száma valóságos öröm. Bizton hisszük 
l.ogy ezzel a ko'osszális elői.ynyel lépé-tfog 
tart ni a közönséges tömeges .-oriko/ása a 
Budapesti Napló körül. A reform alapgondo
lata ez: annyi koronába kerül ezentúl a 
Budapesti Napló, a mennyi forintba került 
ezidiig. A legpéldátlanabb siker fogja koro
názni a Budapesti Napló e nagyszerű elha 
tározását,

Nigyedszázados napilap. A Pesti Hírlap 
1903 deczember havában érte meg alapítá
sa 25-ik évfordulóját. Ez idő alatt sok lapot 
latoit születni és meghalni, inig ő maga 
diadalmasan haladt előre, a törheted -n és 
megalkuvást nem ismerő szabadelvűsé;-, 
dento’ patikus világnézet és független meg- 
; yözödés zászlajával. így lett Magyarország
nak manapság kéiségbevonhatatlanul legeltet' 
jedtebb hipi.-i ;i Ezt a n így sikert föieg az 
magyarázza .< hogy a Pesii H il ip mind m 
párttól 1'ii‘igetb-ii, s mint ilven szókimond - 
bátor ellenőre kormánynak, píroknak Ható
ságoknak, politikai és l.ir.sadaluii kör’-nel,. 
Tartalma a leggaz tag iib. Naponként .2—4tJ 
oldal terjedelemben jelenik meg, tehal jófor
mán kétszer annyit al olvasóinknak, mint a 
többi napilap. S ez a tartalom válog Holtan 
változatos elsőrendű politikai és szépirodalmi 
Írók tollából. Fömunkalars.d: Tóth Béla, 
Gárdonyi Géza Kőbőr Tamás Murai Károly 
Bede Jób, Holtai J-nő (Ella,) Szemere Attila 
b. Jósika Kálmán Ké/.di Kovács- László s a 
lárcza Írók és irönok égé z, sora. A Pesti 
Hírlap az uj év öl kezdve egyszerre két 
regényt közöl: eredetit Kóbor Tamástól és 
ogy szenzációs külföldi regényt. Minden

^listill €de
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám,

Mindeittiemü koporsók kaphatók érez-, ketnétiyfa- vagy fényezett 
diófából kisehb-nugyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 'Ztl tgok, sirkoszoruk 
Viaszgyartyák szobabebtiz.ás )k, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyen- 
rttl’.áb m, a gyászkoc.-i mellett fáklyával, nyílót h iloltnskocsi vagy dísze
sebb Üveg--öcsi, akár vidékre is, minden felszeretéssel elfogadtalik.

©tjószjeletitéseh 1 óim aluli clhcssílfetneh-

előfizető díjtalanul és bérmentve kapja meg 
a Pesti Hírlap nagy képes naptárát, melynek 
az az előnye minden más ajándék könyv 
felett, hogy egész éven át hasznát lehet 
venni. Szóval nem hiába a legkedveltebb, 
mert igazán a legtökéletesebben szerkesztett 
lap ma a Pesti Hírlap s az ára mégis csak 
7 korona negyedévre 3 kor. 40 fillér egy 
bóra. Kiadóhivatala: Budapest, V. Váczi- 
kö. ut 78 szám

Kérelem.
Kérem azokat, a kiknek 

Gödöllő városában vagy vi
dékén eladó házuk vagy vil
lájuk van, vagy ilyenről tu
domással birnak, szívesked
jenek azt vélem levélben vagY 
személyesen (bármely hétköz
nap délután 2 — 4 között) tu
domásomra hozni s egyúttal 
a telek és híz nagyságát, 
szobaszámat, mellékhelyisé
geit, árát és a birtokba ve
het é s idejét is közölni.

DR. MAÁR MIHÁLY 
egyet, orvostudor 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 185!. 

évi LN. t.-cz. 102. §-a értelmében ezzennel 
közhírré teszi, hogy a gödö.l. i kir. járásbi- 
ró«ágnak 1998 évi 573 számú végzése

I következtében Dr. Blouer Samu ügyvéd által 
| képvisel „Könyves Kálmán" cz.ég javára 

V.clor Győző és neje rákosszentinihályi la
kosok ellen 1?4 K. s járulékai erejéig 1903. 
évi április hó 9 én foganntosíiott kielégítési 
végrehajtás ti ján feliilfogbilt és f 06 kor. 
becsült következő ingóságok, n ni : Bátorok, 
zongora, slb. nyilvános árverési n eladóinak.

Moly árverésnek a gödöllői kir. járás
it róság 1903 év*  V, 573 4. szánni végzése 
folyón lö4|!ir [tőkekövetelés iránt Rakos- 
szenlniiháiyon leendő eszközlésére 1904 évi 
ja n u á :• h ó 25. napjának d. u */ s4 órája 
határidőül kitű-étik és ahlio . a venni szán
dékozok e: énnél oly megjegyzéssel hivatnak 
me . hogy íz érinteti ingóságok az .881 
évi I.X i-cz. 107 és 108 § ai értelmében 
koszpon-fiz "lés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség e-n-ten bicsáron alul is el fognak 
adatni

Amernyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglallalUlk s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árvarés 
az 1881 évi I.X t-cz 120 § értelmében ezek
javára is elrendeltetik.

Kelt Gödöllő, 1304 évi jan. hó 3 napján. 
ÉLŐ JÁNOS kir. bírósági végri’hsj’ó.
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Ilire azonban nem .1 leden szdlőfnj alkal
ma*,  (bár mind ku*zo  természetül mert nagyobb 
részé ha megnő is. t rmóst m-m ímz. e-^rf -<d ;III 
nem ettek el eredményt eddig. !!<»• lugasnak 
alkalmas rajokat éltettek. amk l.őve-. «dl;,t 
Il .Zllk.lt ,1/ t . szülőé lé- id ' j I .' I • |>
mii-ka a I \ p. i. as ód. s >z<.|, k |

A szőlő hazunkban mindeniitf nte terem s 
nincsen oly ház, melyin k fa n ■ !l< t a i 
lyebb gondozással I ’e’ne»elh . . ti. m v..l 
kívül más épületeknek, keitől a 
stl>. a legremekobb dí-ze, 
köve-, ld> helyet is <-| |‘. 
naIhate részekből II, .

öles mert minden e\
A fajok Ismert -te 

fánynyomatii Kata!" o l 
ment ve ktildét ik- meg' a t; 
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